आकाशवाणी नागपूर,
ादेिशक वृ िवभाग
ादेिशक बात या (मराठी – वेळ सायंकाळी ०६.४०)
गु'वार, िदनांक १९ मे २०२२
ठळक बात या
• पू व तयारी समाधानकारक झा याने यं दाचा खरीप हंगाम यश वी होईल; मु यमं !ी उ#व ठाकरे यां चा खरीप हं गामपू व
आढावा बैठ क)त िव+ास.
• ओबीसी आर.ण01ी पुढ 2या मिह3यात बां िठया सिमतीचा अहवाल आ यानं तर रा5य सरकार सव62च 3यायालयात
बाजू मां डणार.
• चं 9 पू र िज :ातील कामगारां 2या सम या 0ाधा3याने सोडिव;याच रा5यमं !ी ब2चु कडू यां चे कामगार आनं द मे ळा=यात
0ितपादन.
• पयटकां ना दज? दार िनवास सुिवधा िमळ;यासाठी एमटीडीसी आिण खाजगी िवकासकां म Aये करार; ताडोबाचा
समावे श.
खरीप हंगाम
रोग, िकडीचा 0ादभु ाव रोख;याबरोबर अितवृEीचा सामना कर;यासाठी यं!णेनं सतक रहावं अशा सूचना देतानाच, यंदा चांग या
पावसाची अपे.ा असनू , कृ षी िवभागानंही उGम िनयोजन के लं आहे. पवू तयारीही समाधानकारक झा यामळ
ु ं यंदाचा खरीप हंगाम
यश वी होईल असा िव+ास, मु यमं!ी उ#व ठाकरे यांनी =यH के ला आहे. आज मंबु ईत आयोिजत खरीप हंगामपवू आढावा बैठक)त ते
आज बोलत होते.
आरोIयासाठी पोषक गणु धम असणारी िबयाणं शेतकरी बांधवाना मोफत देणारं आिण शेतकKयांचा आरोIयाचा िवचार करणारं महाराLM
देशातील पिहलं रा5य ठरलं आहे. िवके ल ते िपके ल अिभयान यश वी कर;यासाठी, शेतकरी बांधवांना मागदशन करा, शेतीला
आधिु नकतेची जोड Nा असं आवाहन, मु यमंOयांनी यावेळी के लं.
यंदा2या खरीप हंगामासाठी १७ पूणाR क ९५ लाख िUवंटल िबयाणं आवVयक असून, महाबीज, राLMीय िबयाणे महामंडळ आिण खासगी
सं थेकडे िमळून, १९ पूणाR क ८८ लाख िUवंटल िबयाणं अपेि.त आहे अशी मािहती, कृ षीमं!ी दादाजी भस
ु े यांनी बैठक)त िदली.
समाज मा.यम
समाज माAयमांवर आकाशवाणी2या बातYयांनी आणखी एक टZपा पार के ला आहे. @air-news-alerts या ट् िवटर हँडलनं समाज
माAयमां2या मंचावर तीस लाख फॉलोअस िमळवले आहेत. भारता2या अिधकृ त 0सारकावर असलेला लोकांचा 0चंड िव+ास सायबर
िव+ामAये िमळत असले या या लोकि0यतेमधून िदसून येतो.
/ानवापी
वाराणसी इथ या jानवापी मिशदी2या सव? . णाबाबत सव62च 3यायालयात उNा सुनावणी होणार आहे. िहं दू प.ानं सव62च
3यायालयात वे ळ मािगतला, kयावर 3यायालयानं उNा दुपारी तीन वाजता सुनावणी िनिlत के ली आहे . यावे ळी सव प.ां ना
अहवाल सादर कर;यास सां ग ;यात आले आहेत . यासोबतच वाराणसी 3यायालयात या सुनावणीलाही सव62च 3यायालयानं
थिगती िदली आहे . तkपूवm jानवापी मिशदी2या सव? . णाचा अहवाल वाराणसी 3यायालयात सादर कर;यात आला. या
अहवालात सापडले या पुरा=यां बाबत कोणताही खु लासा कर;यास 3यायालया2या आयुHां नी नकार िदला आहे.
बनावट संदेश
महािवतरण2या नावे बनावट संदेश येत असून, kयाला 0ितसाद िकं वा उGर देऊ नये असं आवाहन, महािवतरणनं के लं आहे. आप या
वीजिबला2या पेमoटमAये अडचण अस यानं, आज रा!ी साडे नऊ वाजता आपला वीजपरु वठा खंिडत कर;यात येणार आहे. ताबडतोब
सोबत िदले या वैयिHक मोबाईल pमांकावर संपक साधावा, अशा आशयाचा बनावट संदेश वैयिHक मोबाईल pमांकावqन नागrरकांना
पाठव;यात येत अस याचं िनदशनास आ यानंतर महािवतरणनं एक प!क जारी कsन नागrरकांना सावधानतेचा इशारा िदला आहे.
मन क1 बात
पंत0धान नरo9 मोदी या मिह3या2या २९ तारखेला आकाशवाणीवर2या ‘मन क) बात’ या कायpमातून देशवासीयांशी संवाद साधणार
आहेत. या मािलके चा हा ८९ वा भाग असेल. या कायpमासाठी नागrरकांना आप या सूचना आिण िवचार २६ मे पयR त
माय.जी.ओ.=ही.ओपन फोरमवर िकं वा नमो ॲप वर नyदवता येतील. तसंच १८००-११-७८०० या pमांकावर आपला मेसेज रेकॉड
कsनही नागrरकांना िवचार मांडता येतील.
रा23पती
राLMपती रामनाथ कोिवं द सo ट ि=ह3सo ट आिण {े ने- डाइ3स2या दौKयावर असू न काल kयां चं राजधानी िकं Iसटन इथं आगमन
झालं . ग=हनर जनरल डे म सुसान दोगान यां नी kयां चं वागत के लं . यावे ळी राLMपत}ना गाड ऑफ ऑनर दे ;यात आला.
राLMपती कोिवं द, पं त 0धान रा फ गो3साि वस आिण इतर मा3यवरां ची भे ट घेणार असू न ते सं स दे लाही सं बोिधत करणार
आहे त . या दौKयात राLMपती अनेक करारां वर वा.री कर;याची अपे .ा आहे . सo ट ि=ह3सo ट आिण {े ने डाइ3स आिण भारत
यां 2यात सौहादपूण सं बं ध आहे त आिण सं युH राLM आिण राLMकु ल यासह िविवध आं तरराLMीय मं चां वर सिpयपणे दो3ही दे श
सं वाद साधत असतात.

सo ट ि=ह3सo टमAये एक जून हा भारतीय आगमन िदवस Yहणू न तर सात ऑUटोबर हा भारतीय वारसा िदवस Yहणू न घोिषत
कर;यात आला आहे .
बांिठया सिमती
मAय0देश2या धतmवर रा5यात ओबीस}ना 0ितिनिधkव िमळावं यासाठी सरकारचा 0यkन सsु च राहणार अस याचं, उप-मु यमं!ी
अिजत पवार यांनी Yहटलं आहे. ते आज मंबु ईत बातमीदारांशी बोलत होते. ओबीसी आर.णासंदभात इिYपrरकल डेटा गोळा
कर;यासाठी नेम;यात आले या, बांिठया सिमतीचा अहवाल पढु 2या मिह3यात आ यावर, सरकार सव62च 3यायालयात आपली भिू मका
मांडणार अस याचं kयांनी यावेळी सांिगतलं.
मAय0देश0माणे सरकार 3याय=यव थेसमोर आपली बाजू 0भावीपणे मांडल
े . kयासाठी तj विकलांचं पथक िनयुH कर;यात आ याचं ते
Yहणाले. 0भाग रचनेबाबत नाना पटोले यां2या आरोपांबाबत मत =यH करायला kयांनी नकार िदला.
कामगार मेळावा
चं9पूर िज :ात असं य कारखाने व उNोगधंदे मोठ् या 0माणात आहे, kयामळ
ु े येथे कामगारांची सं या देखील अिधक आहे. येथील
कामगारां2या 01ांना योIय 3याय दे;यासाठी व kयां2या सम या जाणनू घेत kया सम या 0ाधा3याने सोडिवणार अस याचे 0ितपादन
रा5याचे , कामगार रा5यमं!ी ब2चु कडू यांनी के ले. मातो€ी सभागृह येथे आयोिजत कामगार आनंद मेळावा कायpमात ते बोलत होते.
बटु ीबोरी नंतर चं9परु ात हा दस
ु रा कामगार आनंद मेळावा आहे. असे सांगून रा5यमं!ी ब2चु कडू Yहणाले, शासना2या कामगार िवभाग व
कामगार क याण मंडळा2या िविवध योजना असनु बांधकाम कामगारां2या 28 योजना आहेत. नyदणी झा यापासून ते शेवटपयR त या
योजना कामगारां2या उपयोगी पडणार आहेत. िश.ण, लIनकाय, अपघात, आरोIय यासाठी योजनांचा लाभ कामगारांना िमळू शकतो. या
आनंद मेळा=या2या माAयमातून कामगार िवभागा2या योजनां2या मािहतीचे िविवध टॉल लाव;यात आले आहे kया योजनांचा
िज :ातील कामगारांनी लाभ ƒयावा. असे ते Yहणाले. यावेळी घरेलू कामगारांना ओळखप!, ई-€म काड, सरु .ासंच िकटचे वाटप
रा5यमं!ी ब2चु कडू यां2या ह ते कर;यात आले. तर कामगार .े!ात उkकृ E काम करणाKया कामगारांचा रा5यमं!ी ब2चु कडू यां2या
ह ते सkकार कर;यात आला.
कज4माफ1
महाkमा जोितराव फुले शेतकरी कजमH
ु ) योजने अंतगत वधा िज :ात बँकांनी पोटलवर नावं अपलोड के ले या ५३ हजार २१२
शेतकKयांना कजमाफ)चा लाभ दे;यात आला आहे. कजमाफ)ची ही रUकम ४७० कोटी sपये असनू , ती रUकम रा5य शासनातफ?
शेतकKयां2या खाkयात जमा कर;यात आली आहे. आता के वळ एक हजार १२२ खाkयांचे आधार 0मािणकरण िश लक असून,
यासंदभातली कायवाही सsु आहे. ती लवकर पणू करावी असे िनद?श, िज हािधकारी 0ेरणा देश†तार यांनी सबंिधत िवभागा2या
अिधकाKयांना िदलेत.
मानव िवकास
मानव िवकास कायpमांतगत मानव िवकास आयुHालया2या माAयमातून 0kयेक िज :ात िविवध योजना राबिव;यात येतात. या
योजनांमAये मल
ु }चा िश.णातील टUका वाढिव;यासाठी व kयांचा शै.िणक िवकास हो;यासाठी सायकल वाटप योजनेवर भर दे;याचे
िनद?श मानव िवकास आयुH िनतीन पाटील यांनी िदले. भंडारा िज :ा2या दोन िदवसीय दौKयावर आले या पाटील यांनी मानव
िवकास योजने2या अंमलबजावणीसाठी कायरत असणाKया यं!णांना 0kय. भेट देऊन पाहणी के ली. पाटील यांनी गyदीया िज :ाचा
दौरा कsन िविवध िवभागाचा आढावा घेत आला.
अमतृ सरोवरे
वातंOया2या अमृतमहोkसवािनिमG 0kयेक िज :ात ७५ अमृत सरोवरे पूण कर;याचे उि‡E कo 9 शासनानं ठरवून िदले असून, ‘मनरेगा’
आिण इतर योजनां2या माAयमातनू ही कामे आकारास येणार आहेत असं अमरावतीचे रोजगार हमी योजना उपिज हािधकारी राम लंके
यांनी आज सांिगतलं आहे. याबाबत िज हािधकारी कायालयात आयोिजत बैठक)त ते बोलत होते. या उपpमासाठी तालुका तरावर
गटिवकास अिधकारी हे नोडल अिधकारी असणार आहेत. याबाबतचा आदेश आिण सूचना िज हािधकारी पवनीत कौर यां2याकडून
िनगिमत कर;यात आ या आहेत. अि तkवात असले या तलाव, जलाशयांचे पनु q5जीवन कर;याबरोबरच नवीन जलाशयांची िनिमती
या उपpमाˆारे होणार आहे.महाkमा गांधी राLMीय {ामीण रोजगार हमी योजना, १५ वा िवG आयोग, पंत0धान कृ षी िसंचन योजना
आद}2या संयोजनातून १५ ऑग टपूवm िकमान ७५ सरोवरे साकार;याचे उि‡E आहे अशी मािहती, लंके यांनी िदली.
नागरी क8 9
नागrरकां2या मलु भूत तpार}2या अनषु ंगानं नागपूर मनपा आयुH तथा 0शासक, राधाकृ Lणन बी. यांनी िदले या िनद?शा0माणे,
झोन तरावर थापन कर;यात आले या कोरोना िनयं!ण क.ांना ‘नागरी सम या िनवारण कo 9’ Yहणून कायाि3वत कर;यात
आले आहे. या कo 9ांना नागrरकांचा उGम 0ितसाद िमळत असून, कालपयR त झोन तरावर नागरी सम या िनवारण कo 9ांमAये, १५३
तpारी 0ा‰ झाले या आहेत. आतापयR त दहाही झोनमधील ५६ तpार}चं िनराकरण कर;यात आले आहे.
0kयेक झोनमधील नागरी सम या िनवारण कo 9 हे सकाळी सात ते रा!ी आठ वाजतापयR त सq
ु असनू , पावसाळा सq
ु झा यानंतर सदर
क. पूण वेळ २४ तास कायाि3वत कर;यात येणार आहे.
हवामान
नागपरू 2या 0ादेिशक हवामान खाkयानं वतिवले या अंदाजानस
ु ार पवु िवदभात तरु ळक िठकाणी तसंच यवतमाळ इथ िवजे2या
कडकडाटासह पावसाची शUयता आज आिण उNा वतिव;यात आली आहे. िवदभात सवात जा त तापमानाची नyद अकोला इथ ४२

अंश सेि सअस कर;यात आली आहे. येkया ४८ तासात नागपरू शहराच तापमान अंशत: ढगाळ राहणार असून, कमाल तापमान ४१
अंश सेि सअस तर िकमान तापमान २६ अंश सेि सअस राह;याची शUयता आहे.
करार
कोिवडचा 0ादभु ाव संप यानंतर सेवा आिण आदराित‹य .े!ा2या वाढीसाठी मोठा वाव आहे. हे ल.ात घेऊन रा5यातील पाच
पयटन थळांवर पयटकांना दज?दार िनवास सिु वधा उपलŒध कqन दे;यासाठी खाजगी उNोजकांबरोबर करार कर;यात आला
अस याची मािहती पयटन मं!ी आिदkय ठाकरे यांनी िदली.
महाराLM पयटन िवकास महामंडळा2या ताŒयातील शासक)य जिमनीचा खाजगीकरणा2या माAयमातून पयटन•E् या िवकास कर;याचा
शासनाचा 0यkन आहे. याअंतगत आज महाबळे +र, माथेरान, िमठबाव, हrरहरे+र आिण ताडोबा येथे िनवास सिु वधा उपलŒध दे;यासाठी
खाजगी िवकासकांना सवलतीचे करारप! दे;यात आले.
रा5यात सव 0कारची पयटन थळे आहेत. येथे पयटकांना दज?दार सोयी सिु वधा उपलŒध =हा=यात यासाठी शासन 0यkनशील आहे.
यासाठी पिह या टZZयात पाच पयटन थळांची िनवड कर;यात आली आहे. महाबळे +र, माथेरान, िमठबाव आिण हरीहरे+र येथील
पयटन िनवांसाकरीता आिण ताडोबा येथील मोकŽया जागेकरीता िनिवदा 0िpया पणू झालेली असनू पा! िवकासकांची िनयH
ु ) पणू
झालेली आहे, अशी मािहती ठाकरे यांनी िदली.
The End

